
Introduksjon til 
trenerutdanning i vannpolo
Trenerkompetanse på høyt nivå er avgjørende for utviklingen av vannpolospillere 
og –lag. Trenerens evne til å skape et miljø som støtter utøverutvikling, gir ikke 
bare muligheten til å oppleve suksess, men sikrer også glede i idrettsutøvelsen hos 
spillerne.

For å kunne være en god trener, må treneren erkjenne behovet for stadig å utvikle 
seg som trener. Kunnskap erverves gjennom erfaring, studier, læring fra andre 
trenere og deltakelse i trenerutdanning.

En spesiell takk går til Tom Albins, som utviklet trenerutdanningen for vannpolo 
helt tilbake til 1970-tallet, og som har bidratt gjennom de siste 40 årene for å 
utvikle denne videre.

Tom Albins sitt grunnlagsarbeid, NSFs administrative støtte, og de nye ideene og 
internasjonale erfaringer fra Paul Metz har resultert i et kraftig løft for 
trenerutdanningen innen vannpolo i Norge.

Den nye Trenerløypa for vannpolo baseres på NIFs nye rammer for 
trenerutdanning, samt den internasjonale modellen LTAD (Long Term Athlete 
Development). Ut fra denne modellen har vi skapt en utviklingstrapp (LTPD – Long 
Term Player Development) for vannpolo, som beskriver alle vannpolospesifikke 
”ingredienser” for spillerne på alle nivåer i utviklingen. Du vil lære om LTPD-
oversikten i det Grunnleggende OnlineKurset (GOK 1) – Lær å spille.

Oversikt
NSF har, i samarbeid med Paul Metz, utviklet en trenerutdanning som gir 
muligheter på høyt internasjonalt nivå, fra MiniPolo (FUNdamentals) til Olympisk 
nivå (Train to WIN).

Under «Relaterte filer» på vannpolosiden finner du en oversikt over 
vannpolotrenerutdanningen.

Grunnleggende Online-Kurs (GOK)
Forkunnskaper: ingen

De grunnleggende onlinekursene (GOK) er introduksjonskurs for hvert trinn i 
utviklingstrappen, og for hvert trinn i Trenerløypa, og skal gi en grunnleggende 
teoretisk kunnskap om prinsipper og ”læringsfilosofi” som NSFs 
vannpoloutdanning er bygget på. Disse prinsippene og læringsfilosofien beskrives i 
”The coaching diagram Metz”, som du lærer mer om i trenerkursene. Som du kan se 
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i oversikten over, er det tre GOK, i tillegg til manualen for MiniPolo (ikke ferdig). 
Alle GOK inneholder forskjellige moduler, som når de er fullført, vil gi treneren en 
mulighet til å delta videre i trenerutdanningen.

Online test

GOK-modulene fullføres med et sett av spørsmål, som gir treneren hjelp til å 
identifisere forbedringsområder.

Mål

Målet for GOK er å gi trenere (begynnere eller erfarne), lærere, foreldre, spillere og 
andre interesserte, en mulighet til å utvikle sine kunnskaper generelt og innen 
trening av vannpolo spesielt, for hvert steg i utviklingstrappen (LTPD).

Læringsutbytte

Etter fullføring av GOK, vil trenerne:

1. Forstå ”General coaching&teaching diagram” og bruken av det
2. Forstå utviklingstrappen (LTPD), basert på spillernes karakteristika og behov
3. Ha kunnskap innen følgende vannpolospesifikke områder:

◦ Vannpolo-reglene
◦ Spillernes posisjoner på banen
◦ Spesialist posisjoner
◦ Taktiske områder

4. Ha kunnskap innen følgende generelle områder:
◦ Sportsånd
◦ Sikkerhet innen vannpolo
◦ Normer for oppførsel (Code of conduct)
◦ Trenerrollen i vannpolo

5. Identifisere hvor man kan finne ressurser, støtte og utviklingsmuligheter
6. Ha en grunnleggende forståelse av NSFs trenerutviklingsstrategi

Grunnleggende Online-Kurs 1 (GOK1) er også første steg mot å bli en ”Basic skills & 
tactics water polo coach” og senere en spesialist på ett eller flere områder i NSFs 
Trenerløype.

NSFs formelle Trenerløype
Norges Svømmeforbunds Trenerløype er basert på rammeverket fra Norges 
Idrettsforbund. Hovedmålet er å sikre en kompetansebasert idrettsutvikling 
gjennom kvalifiserte trenere.

Trenerløypa består av fire nivåer; Trener 1 til Trener 4. På hvert nivå ligger det en 
struktur for grunnutdanning og etterutdanning. Gjennom dette kan en trener 
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utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivå han/hun ønsker. Det er 
skissert et hovedmål på hvert nivå i Trenerløypa, som beskriver hva en trener skal 
være i stand til etter gjennomført utdanning.

På Trener 1 vil man gå gjennom fire deler; Del 1 som er fellesidrettslige fra NIF, Del 
2 som er NSFs Grunnleggende OnlineKurs, Del 3 som er NSFs generelle emner 
(felles for alle grener), og Del 4 som er den grenspesifikke delen.

Vannpolodelen av NSFs Trenerløype er basert på:

1. Kontinuerlig forbedring gjennom å øke de effektive trenerferdighetene, 
kunnskaper og forståelse

2. Utviklingstrappen (LTPD)

Målet med den nye Trenerløypa er å øke kvaliteten og kvantiteten på 
vannpolotrenere i hele Norge.

NSFs Trenerløype innen vannpolo (Del 4)
Trener 1: Lær å spille

Del 4 A: Basic skills and tactics course

”Basic skills and tactics course” bygger på prinsippene og kunnskapen man ble 
introdusert for i Grunnleggende Online-Kurs 1 (GOK1), og er relevant for trenere 
som ønsker å få en god forståelse for det grunnleggende vannpolospesifikke 
fundamentet (skills and tactics) for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskap: Grunnleggende Online-Kurs 1 (GOK1)

Del 4 B: Specialist course

Spesialistkurset bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i 
GOK 1 og ”Basic skills and tactics course”, og utvikler trenere til 
vannpolospesialister for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Basic skills and tactics course

Trener 2: Tren for å trene

Skills and tactics course

”Skills and tactics course” bygger på prinsippene og kunnskapen man ble 
introdusert for i Grunnleggende Online-Kurs 2 (GOK2), og er relevant for trenere 
som ønsker å få en god forståelse for vannpolospesifikke temaer (skills and tactics) 
for spillere i denne delen av utviklingstrappen.
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Forkunnskaper: Grunnleggende Online-Kurs 2 (GOK2)

Specialist course

Spesialistkurset bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i 
GOK 2 og Skills and tactics course, og utvikler trenere til vannpolospesialister for 
spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Skills and tactics course

Trener 3: Trene for å konkurrere

Tactics course

”Tactics course” bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i 
Grunnleggende Online-Kurs 3 (GOK3), og er relevant for trenere som ønsker å få en 
god forståelse for vannpolospesifikke temaer (skills and tactics) for spillere i denne 
delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Grunnleggende Online-Kurs 3 (GOK3)

Specialist course

Spesialistkurset bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i 
GOK 3 og ”Tactics course”, og utvikler trenere til vannpolospesialister for spillere i 
denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Tactics course

Trener 4: Trene for å vinne

Specialist course

Spesialistkurset bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i 
GOK 3 og ”Tactics course” på Trener 3, og utvikler trenere til vannpolospesialister 
for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Trener 3
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